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Tuin- en Landschapsprojecten

Plataanstraat 13
6573 XP Beek-Ubbergen
Tel:    024 - 684 34 77
Mob:  06 53 13 29 10
Fax:   024 - 684 34 77

Wij eeeeeh wensen 
eeeeeeh, iedereen 

Een eeeeh fijn carnaval! 
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Toen kregen we het sein dat de dansgarde kon gaan omkleden. In de te kleine kleedkamer 
werd er nog een laatste bedrag ingezet door Heinz, dat ik Prins zou worden. Ik kon niet anders 
dan de weddenschap aannemen. Ons optreden begon midden in de zaal: wat een gaaf 
moment was dat! Maar de spanning voor wat na afloop van de dans zou gebeuren was zo 
groot dat ik er weinig van kon genieten. Na een fantastisch optreden te hebben neergezet was 
het aan mij om de zaal uit te sneaken. Backstage stond de prinsencommissie met mijn ex-
studiegenoten klaar om te helpen bij de opkomst. Vanaf dat moment ging het allemaal 
ontzettend snel. Ik werd in het pak gehesen, er werden ballonnen en lichtjes door de zaal 
verdeeld, de partykanonnen werden in de hand genomen en voordat ik het wist werd de remix 
gestart waarop ik kon opkomen. De gordijnen gingen open en WAUW! Wat een energie en wat 
een gaaf moment! Daarop volgde één groot feest. Samen met president Jürgen zorgden we 
nog voor een mooie afterparty in Sous les Eglises.  

“Ik wil "De Cavalieren’ bedanken voor alle zorgen en een fantastische receptie die zij mij 
hebben aangeboden.” Op het moment van schrijven hebben wij als kabinet en dansgarde al 
aardig wat feestjes en optredens in de regio achter de rug. Allemaal voor de opbouw naar het 
hoogtepunt: de Carnaval in Beek! Ik hoop jullie, lezers, in die tijd allemaal te mogen ontmoeten 
en natuurlijk samen feest te vieren.  

Er rest mij nog een ding te zeggen: 

“Driewerf ALAAF!    
En een fantastische Carnaval gewenst”. 

Prins Niek der Beeksche Jung  

 

  

Foto : Marcel Vink 
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Van uw president der Cavalieren 
Jürgen op den Camp 
 
 
Lieve mensen,  

Zo neem je in een gezellig vol Kulturhus afscheid als Prins, en zo sta je op datzelfde podium weer als 
president. Je ziet maar weer: “pas op je tellen, met Carnaval is niemand te voorspellen!” 

Na een bijzonder en enerverend jaar als Prins is het wel even wennen. Maar ik vind het wel een eer 
gevraagd te zijn voor deze functie. Ik heb de eer om mij niet alleen te mogen voegen in het illustere rijtje 
van Prinsen der Cavalieren, maar ook in die van de presidenten der Cavalieren. Het zijn niet de minste 
heren die mij als president zijn voorgegaan en ik zal mijn best doen om mijn taken net zo goed in te 
vullen als zij dat in het verleden ook hebben gedaan. 

Maar nu het aankomende carnavalsseizoen. De Cavalieren hebben hun vooruitstrevende blik op de 
toekomst gericht en afgelopen november een geslaagde proclamatie 2.0 neergezet. Een vernieuwend 
concept waar de oudere carnavalsvierders onder ons misschien nog wat aan moeten wennen, maar 
gezien het hoge bezoekersaantal en de vele positieve reacties wel een geslaagde stap richting de 
toekomst; 
Een stap richting de toekomst die ook geslaagd is met een nieuw jeugdig kabinet onder aanvoering van 
Prins Niek der Beeksche Jung. In mijn ogen hebben De Cavalieren een goede keuze gemaakt met deze 
jonge en energieke Prins. We gaan er een super jaar van maken Niek! 
 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn we met het nieuwe prinsenkabinet al meerdere keren op pad 
geweest en ik kan jullie vertellen dat het met dit kabinet helemaal goed gaat komen. Prins Niek bruist van 
de energie en is een goed visitekaartje voor Beek en De Cavalieren. Pages Ilse en Lotte hebben 
uiteraard al een zeer goede leerschool gehad  en zijn jullie al welbekend. Adjudanten Luuk en Robbert 
(voor de insiders: Robin) hebben de slag al te pakken en doen niets onder voor de ervaren rotten. 
 
En als we het dan over vooruitstrevendheid en een visitekaartje voor Beek hebben, dan mogen we 
uiteraard de nieuwe ‘Herengarde der Beekse Heerlijckheden’ niet vergeten. Er is natuurlijk niets mooiers 
voor een Prins en kabinet om overal binnen te komen met zo’n gevolg.  Prins Niek en de Garde hebben 
al menig vrouwenhart in Beek en omgeving op hol gebracht met hun geweldige optreden. Cees, een 
super initiatief! 
Tot slot sluit ik dit stukje af in de stijl van onze onvolprezen secretaris met het volgende gedicht: 

  

Eerst een aantal mooie feesten vooraf, 
En dan vier doldwaze dagen, lekker gek doen en maf. 

 
Bijna iedereen een biertje in de hand,  

 Onze dagelijkse sleur en zorgen even aan de kant.  
 

De een nog raarder uitgedost dan de ander, 
felle kleuren die  normaal zouden vloeken bij elkander.  

 
Maar met Carnaval maakt het niet uit,  

“Alaaf alaaf” roept prins Niek dan voluit. 
 

De dagen dat er niet wordt gekeken naar mensen die raar 
dansen,  

de dagen dat mensen nog meer dan anders met elkaar 
sjansen.  

 
Het regent confetti, slingers en meters bier,  

Ja ook in Beek, ja hier.  
 

Maak maar veel lol en plezier,  
en heb het nodige vertier.  

 
En mocht er iemand na de Carnaval zeggen van wat heb ik 

nu van jou gezien, 
Blijf dan gewoon lachen en de vrolijke Mien. 

 
Zeg dan glimlachend, ja ik heb een top Carnaval gehad,  

en wat een ander zegt daarvan, ja die mensen kunnen me 
wat.  

 
Ik ben er samen met dit kabinet weer helemaal klaar voor,  

We gaan het komende seizoen weer feestend door.  
 

Ik wens iedereen een fijne Carnaval met dit gedicht,  
Feesten 2.0 is waar ik mij de komende tijd met jullie op 

richt. 
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Van de Jeugdprins 2016: 
 Prins   Luca   Op  
Het Witte Paard 
met zijn pages Meike 
en Sannah 
 
‘Jeugdprins 2016, wat was het een  
mooie, geweldige tijd.’ 

Vrijdag 5 februari was het dan zover; na een  
week mijn mond moeten houden werd ik  
onthuld op  het liedje ‘Paard in de gang’. (wat dan leuk was en heel toevallig  had  Hardwell in  
Buenos  Aires  dit  liedje gedraaid tijdens de Carnaval). Het was een groot feest met mijn pages 
Meike en Sannah en dat was pas het begin. Dit jaar voor het eerst een raad van 13, wat was 
dat leuk. We gingen overal met z'n allen heen. Als we ergens kwamen  werd mijn liedje 
gedraaid (heel erg bedankt Patrick Baron, Marieke van Ruitenbeek, en Paul de Wijze.  We 
zingen het liedje nog steeds). Er was  een druk programma; zaterdag samen met Prins Jürgen 
de Bonenteller  hekshijsen en van Beek de Heksenketel maken (in een optocht naar de 
stoplichten om daar het bord op te hangen). 
 
‘s Middags  voor de eerste keer naar de  kindermiddag in Berg en Dal, ‘s avonds (lekker laat 
naar bed) de Pronkzitting, waar ik met de bingo de auto van Prins Jürgen won. ‘s Zondags de 
kindermiddag in Beek, een groot feest met leuke optredens. ‘s Avonds een avondje bank. 
 
Ja en de maandag, dat was de dag waar ik het meest naar uitkeek: de Rozen-
Maôndagoptocht. Maar helaas het weer wou niet mee werken, het werd afgelast. Oh wat was 
ik verdrietig (met heel Beek denk ik). Het gekste was nog, mijn oom Geertjan was in 1990 ook 
Jeugdprins en toen was er ook storm in Beek. Maar we hebben er toch nog een mooie dag van 
gemaakt. Waarop Prins Jürgen vertelde, we gaan er alles aan doen om met halfvasten, 6 
maart toch nog een optocht te gaan maken. 
Ja en aan alles komt een eind. Dinsdag 9 februari ‘s avonds de heksverbranding.  
Was voor mij de eerste keer dat ik dit mee heb gemaakt. Wat is dat een mooie afsluiting om 
dan de heks te verbranden en dan je handschoenen er bij te gooien (alleen mochten we onze 
handschoenen er niet bij gooien en hadden we een witte zakdoek er bij gedaan.) 
Maar wat een geluk, er was goed nieuws: op zondag 6 maart kwam er een optocht, hiep hoi. 
Maar we hadden pech, de wagen van ons was al uit elkaar gehaald, dus heeft het 
carnavalsbestuur van de Biezenkamp er alles  aan gedaan dat er toch een wagen kwam en we 
hadden er een (heel erg bedankt). 
Een mooi Eend-Cabrio-Station waar we met z'n allen op konden, het was echt heel gaaf. De 
eend was zo lang dat de bochten in Beek moeilijk te maken waren en wat heel leuk was dat 
Prins Jürgen en zijn Pages Ilse en Lotte bij ons op de wagen kwamen staan omdat het wiel van 
hun wagen was afgebroken.  
Ik wil iedereen heel erg bedanken voor deze mooie tijd.  3 X ALAAF  
En een tip voor alle groepen 7 en 8 van de Biezenkamp: GA ER VOOR OM JEUGDPRINS 
TE WORDEN!  
Groeten van Luca Sengers  
‘Prins Luca op het Witte Paard’ 
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Page Meike 
 
Ik vond het super super!  Leuk  om page te mogen zijn.  
Ik had niet verwacht dat ik het zou worden en als je het  
niet verwacht, word je het juist.  Je wordt best wel  een  
beetje vrienden met de pages en prinsen. 

Het leuke was dat mijn nicht Ilse ook  page  was!  Toen  
we bij Ebbers moesten verzamelen, hoorden we dat de  
optocht niet doorging,  omdat  het  namelijk slecht weer  
was, nou zou worden. Dat was echt super stom.  
Toen gingen we lopend de optocht doen. Dat was toen 
eigenlijk  ook  heel  erg  leuk,  toch een (extra) optocht. Maar toen konden we gelukkig wel de 
optocht doen alleen op een andere dag. Mijn moeder was zo blij dat ze de prins en pages in de 
auto had toen we naar onze prinsenwagen reden. De wagen van de grote prins verloor een 
band, dus  kwamen prins Jürgen en de pages Ilse en Lotte op onze oranje limo. Dat was super 
grappig en leuk. Ik heb heel veel snoep gegooid.  
 
Ik vind het wel spannend dat ik voor het eerst een pronkzitting meemaak dat maak je alleen 
mee als je page bent, nou ik bedoel een volwassene pronkzitting. 

Het was super leuk en  ik hoop dat de andere prins, pages 
en de jeugdraad het net zo leuk hebben en net zoveel 
plezier hebben als ik en de prins en page Sannah hebben 
gehad. (ik hoop dat jullie vader en moeder er ook gelukkig 
mee zijn) 

Veel liefs Meike  

PS. alaaf alaaf alaaf 

Page Sannah 
 
Ik vind het erg leuk om page te zijn. Eerst de bekendmaking op de Biezenkamp. Dat was heel 
spannend. Eerst omkleden, en niemand mocht ons zien. Toen we naar voren moesten komen 
vond ik het ook heel spannend, omdat iedereen toen kon zien dat wij het waren geworden.  

De foto’s hebben we op de manege gemaakt. Het was super leuk om met een pony op de foto 
te gaan waar ik normaal op rij. Het was ook heel gezellig met prins Luca en met Meike, één van 
mijn beste vriendinnen. 

Ik vind het ook heel leuk om carnaval in Berg en Dal te vieren, en dat de jeugdprins van Berg 
en Dal en zijn pages later ook weer in Beek kwamen. Zo leerden we veel nieuwe kinderen 
kennen en konden zij ook zien wie de prins en pages van Beek waren. 

Het meest jammer vond ik dat de optocht de eerste keer niet doorging omdat het slecht weer 
was. Gelukkig ging het een paar weken later wel door, en hadden we een hele mooie 
limousine. Het was ook heel grappig toen de grote prins pech kreeg met zijn wagen, en daarom 
met zijn pages bij ons op de wagen moest.  
Ik vond het echt de leukste Carnaval die ik ooit heb meegemaakt.  
Sannah van der Poel  
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www.batterijensite.nl 
 

 
 

 

 

               

dè plek voor al uw accu’s en batterijen 
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  Van de pastoor 
 

Beste Cavalieren en andere carnavalvierende dorpsgenoten, 

Belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit, zo 
ook de Carnaval. Om goed carnaval te kunnen vieren is in deze 
streken een Prins of Prinses nodig met de nodige ondersteuning 
om aan het feest enig cachet te kunnen geven. Daartoe is prins 
Niek van het Erve na een wervelende show tevoorschijn gekomen 
als Prins Carnaval 2017. 
We wensen hem veel succes met deze toch wel schone opdracht 
om van de Carnaval 2017 een schitterend feest te maken. 
 

Twee weken na de Carnaval zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook zij werpen hun 
schaduwen vooruit. Reeds 20 partijen hebben zich gemeld om aan deze verkiezingen mee te 
doen en nog 11 andere partijen hebben het voornemen om mee te doen.  Veel partijen hebben 
hun proclamaties al het land ingezonden.  

Terwijl Carnaval eenheid uitstraalt om  in een dorp samen feest te vieren, straalt het aantal 
partijen dat aan de verkiezingen wil gaan meedoen een behoorlijke verdeeldheid uit.  
Ik pleit niet voor een een-partij-systeem, maar ik vind dit een te overdreven concurrentie om de 
stem van de kiezer.  

Het lijkt mij een uitwas van een tijdperk waarin het individualisme hoogtij viert en  
samenwerking verder weg lijkt dan ooit, waarin het samen doen, vergeten lijkt te worden. 
Zou het te maken kunnen hebben met de boze burger die in de verkiezingen voor de 
Amerikaanse president is ontdekt in het kiezersvolk.  

Een ontevreden burger die zich door de overheid in de steek gelaten voelt, en die alleen zijn 
eigen belang in het vizier heeft en niet bereid is over de heg of schutting van zijn eigen erf te 
kijken, maar ook niet wil veranderen terwijl de wereld om hem heen wel veranderd is.  
Het komt mij voor dat de Carnaval zoals dat hier wordt gevierd een bijdrage kan leveren aan 
een gezonde gemeenschap waarin men niet alleen tijdens Carnaval, maar ook daarbuiten met 
iedereen zou moeten kunnen verkeren. 

Ik ben blij en verheugd dat de Cavalieren ook oog hebben voor de ouderen en zieken en hen 
bezoeken. Ook dat geeft aan dat we elkaar nodig hebben en elkaar van dienst kunnen zijn en 
dat is toch ook een andere samenleving dan waarin men alleen maar naar zijn eigen belang 
kijkt. Vandaar de slogan: Carnaval: het medicijn 

Blijft over een vraag van onze wetenschapsredactie: zou boosheid bij carnavalsvierders 
mogelijk veroorzaakt kunnen worden door de afname van het aantal cafés, waardoor het niet 
meer goed mogelijk is  een kroegentocht te organiseren zonder de regels van de 
paracommercie te overtreden? 

U allen een goede en gezellige Carnaval toegewenst, 

Henk Janssen, uw pastoor 
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EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ 

V/H FIRMA 

J. DE WITT EN ZN. BV 
RIJKSSTRAATWEG 127 

6573 CL BEEK 
024-6843248 

fajdewitt@upcmail.nl 
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  Gezelligheidskoor De Hofbrouwers 

 
 

Het gezelligheidskoor De Hofbrouwers is ontstaan tijdens 
de pronkzitting van Prins Carnaval in 1969. Was het dus 
aanvankelijk een carnavalskoor, later is men zich meer toe 
gaan leggen op het brengen van sfeer en gezelligheid in 
verpleeghuizen en ouderenbonden in de regio Beek - Berg 
en Dal met een repertoire dat bestaat uit Nederlands- , 
maar ook Duits- en Engelstalige liedjes. 

Het mannenkoor wordt gedirigeerd door Geert Kummeling en bestaat uit vijftien zangers. De 
zang wordt begeleid met gitaar en accordeon. Soms maakt het koor een uitstapje naar 
bijvoorbeeld de Dag van het Nijmeegse Levenslied en neemt daar dan meteen de publieksprijs 
mee. Maar meestal zijn wij te beluisteren tijdens de carnavalsweken van de Blauwe Schuit te 
Nijmegen en in de periode augustus/april in verpleeghuizen en ouderenbonden. 

Wilt U een gezellig optreden?  Of  misschien  
lid worden en zelf meezingen? Wij repeteren  
in het Kulturhus van  Beek,  iedere  dinsdag- 
avond van 20.00 u. tot 21.00 u. 
 
Secretariaat: Nesciostraat 25 
  6573 CG Beek – Berg en Dal 
  024 6842714 / 06 54941026 
  FSmits@kpnplanet.nl 
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  Stichting Rozen-Maôndag 
 

 
 
43e Rozen-Maôndagoptocht  trekt door Beek - Berg en Dal 

Op Carnavalsmaandag 27 februari zal het in de Beekse ‘Heksenketel’ weer één groot 
feest worden. Vanaf 14.00 uur trekt door het hele dorp de Rozen-Maôndagoptocht. Live 
muziek, prachtige praalwagens, schitterend uitgedoste loopgroepen, duo’s en 
individuelen en veel, heel veel publiek. Hoor jij daar ook bij? 

Wij houden dit jaar onze ‘generale repetitie’ voor het jubileum van volgend jaar! Dan bestaat 
onze stichting (en dus de optocht) maar liefst 44 jaar!  

We hopen daarom veel deelnemers en toeschouwers te mogen begroeten in de Heksenketel! 
Niet alleen voor het publiek en de deelnemers zelf, ook voor de nieuwe Prins der Cavalieren: 
Prins Niek der Beeksche Jung! Hij mag het jubileumseizoen van een gouden randje gaan 
voorzien. Met zijn pages Ilse en Lotte, adjudanten  Luuk en Robbert en president Jürgen is het 
kabinet compleet en jonger dan ooit! Met de Rozen-Maôndag als spetterende climax gaat ook 
onze optocht voor een versie 2.0! 

Om de sfeer in het dorp te vergroten zal Stichting Rozen-Maôndag, samen met de Cavalieren, 
Beek op carnavalszaterdag rood-geel laten kleuren door de Rijksstraatweg te versieren met 
grote ballonnen. En die hangen er op maandag natuurlijk nog steeds. Zo weet iedereen die 
door Beek rijdt dat er wat staat te gebeuren! 

Onze optocht trekt al decennia lang veel bekijks in de regio en dat blijft niet onopgemerkt: 
Omroep Gelderland komt bijna elk jaar langs om onze optocht live of in samenvatting uit te 
zenden op televisie en radio. Dat is erg leuk, maar niets is leuker dan de optocht met eigen 
ogen zien. En wat misschien nóg leuker is: zelf meedoen! Kijk daarvoor, nu het nog kan, op 
onze website: www.rozenmaondag.nl . 

 

Foto : Willy Bos 



 

 
32 

 

  



 

 
33 

 

   

Tot slot nog even wat feitjes over de optocht en onze stichting: 

• Op maandag 27 februari gaat om 14.00 uur onze optocht weer van start! 
• Met alweer de 43e editie van de Rozen-Maôndag in het verschiet kunnen we met trots 

zeggen dat de optocht een rijke historie heeft. En we gaan richting ons carnavaleske 
jubileum! 

• Onze optocht trekt al jaren veel carnavalsvierders naar Beek. Deze komen uit alle 
hoeken en gaten van de regio! Dat zorgt niet alleen voor een divers publiek, maar ook 
een divers deelnemersveld. En het leuke is…we blijven doorgroeien!  

• Het aantal prijzen voor carnavalswagens staat dit jaar op 8 en de 1e prijs is maar liefst € 
500,-!  Voor de categorie groepen zijn er 3 prijzen en de duo’s/individuelen verdelen nog 
eens 2 prijzen. 

• De prijsuitreiking vindt ook dit jaar plaats in het epicentrum van de optocht: de 
Rijksstraatweg ter hoogte van Hotel ’t Spijker en Café Sous Les Eglises. 

• Na afloop kun je blijven hossen en feesten buiten op straat, in de feesttent of in de cafés 
van Beek. 

• Je kunt alle informatie over de optocht en informatie over het inschrijven terugvinden op 
onze website: www.rozenmaondag.nl 

• We zijn er ook op Facebook. Hier vind je in aanloop naar de optocht informatie over 
inschrijving, weersvoorspellingen, voorbereidingen en zie je als eerste de foto’s. Zo ben 
je natuurlijk nóg sneller op de hoogte! 

• Onze sponsoren zijn wij heel dankbaar, zij maken de optocht mede mogelijk. U herkent 
een sponsor gemakkelijk aan een sponsorplaat in de etalage van de winkel of op het 
raam! 

• Onze stichting heeft sinds dit seizoen een nieuw bestuurslid: Cilvie Steehouder heeft 
ons team versterkt! Wij zijn heel blij met deze extra inbreng en inzet voor de optocht en 
het dorp. 

 
Maandag 27 februari ben en blijf je in ‘de Heksenketel’ en geniet je samen met de deelnemers, 
het overweldigende publiek, de vele vrijwilligers, de sponsoren en met ons van een heerlijke 
Carnavalsmaandag in Beek-Berg en Dal.  
 

Rozen-Maôndagoptocht in Beek:       Kom kijken of doe mee!! 

Graag zien wij u tijdens de 43e editie van onze Regionale 

Rozen-Maôndagoptocht op Carnavalsmaandag 27 februari 2017 !!!!! 

 

Met Carnavaleske Groet,    
 
 
Stg. Rozen-Maôndag Beek-Berg en Dal          
www.rozenmaondag.nl 

http://www.rozenmaondag.nl/
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Wijzigen 
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Grutste Cavalier 2016 : 
Jo van Driel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet zomaar de Grutste. Vanaf de eerste pronkzitting dienstbaar aan onze club. De catering 
werd door haar samen met Frits verzorgd in de Vluchtheuvel. De flessen Moselblümchen en 
Zeller Schwarze Katz zorgden voor een onmiskenbare stemming en dat is jaren lang zo 
gebleven. Van leverancier naar trouw lid en supporter.  Tijdens de herstart in 1984 was het aan 
haar inzet te danken dat we met Prins Frederik de boel weer op de rit kregen. Café ‘De Gouden 
Leeuw’ werd de thuisbasis van de Prinsengalerij en Frits werd de aanvoerder van de Beekse 
heuveltjes. Moeder Jo leverde ons met grote betrokkenheid Prins Roy en de liefde voor ‘De 
Cavalieren’ is tot en met het jubileum gebleven. Altijd present, altijd positief. 

Zo’n fan is een benoeming waard!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De lijst van eerdere Grutste Cavalieren: 
 
1988 Peter Arts      1998 De Bouwploeg van BVC’12   2008 Wim Oosterhout     
1989 Margot van Boldrik     1999 Corrie Wentholt    2009 Janny van der Linden 
1990 Benny Willems      2000 Vrijwilligers VVV Ubbergen   2010 Guus Huilmand       
1991 Antoon Wiebe      2001 Annemarie Hendriks    2011 George Felet        
1992 Bets Maas-Arts      2002 Loet van Sluis    2012 Els Damhuis-Leenders 
1993 Ben Geutjes      2003 Jan Engelen     2013 Jos Orval       
1994 Theo Maas      2004 Wim van den Hof      2014 Rozen-Maôndag Comité 
1995 Pastoor W. van Kessel     2005 Albert van Dorst    2015 Martijn van den Hogen  
1996 Theo Wiellersen     2006 Antoon Flintrop        
1997 Diny Schoenmakers     2007 Albert de Witt  

  


	Wijchenseweg 122-B 6538 SX Nijmegen   Tel : (024) 327 79 10 www.zichtadviseurs.nl
	– Ray Ban – Dutz – D&G – Carter Bond – Liu-Jo – Dsquared2 – Vinyl Factory –  – Michael Kors – Versace – Ana Hickmann – ZEN Barcelona – Seiko –
	Schellingshof 5 6573 DK  BEEK  Tel: (024) 684 31 05 www.laveroptiek.nl  OPENINGSTIJDEN LaVér Optiek Maandag gesloten Dinsdag t/m vrijdag        10.00 tot 17.30 uur Zaterdag van                   10.00 tot 17.00 uur
	– Oogmetingen – Contactlenzen – Monturen – Glazen – Zonnebrillen –


